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Overlijden Mechteld van ’t Zoll
Gerrit Buter
In de Amsterdamse Courant van 4 januari 1803 stond de volgende
afkondiging:
Heden is alhier, na eene bedlegering van vijf dagen, in den ouderdom van ruim 73 jaaren, zagt en zalig ontslapen onze waarde tante
Mechteld van ’t Zoll, weduwe van Gerrit van Diest, waarvan door
deeze aan vrienden en bekenden wordt kennis gegeven. Verzoeke
van condoleantie brieven te worden verschoond.
Putten op Veluwen, 1 januarij 1803. N.van Diermen, mede
naamens de verdere erfgenaamen.

In de Oprechte Haarlemsche Courant van 19 april 1803 stond het
volgende:
De gezamentlijke erfgenaamen van wijle Mechteld van ’t Zoll, in
leven weduwe van Gerrit van Diest, gewoond hebbende te Putten,
quartier de Veluwe, zijn voorneemens in het openbaar aan de
meestbiedende te verkoopen: Een HUIS voorzien met verscheide
kamers, schuuren voor koeijen en stallingen voor ongeveer 50 paarden, 2 bergen voor hooi en koorn, en hoven daarbij gelegen, waarbij
een brouwhuis met brouwketel en hetgeen er toebehoord, alwaar
sederd veele jaaren met best succes bouwerije en brouwerije is gedaan en logement gehouden is. Gelegen aan de passagie van
Utrecht en Amsterdam op Zwol, halfweg van Utrecht op Zwol, zijnde
een zeer geschikte gelegenheid tot goede kostwinning. Dit perceel
kan aanstonds bij den toeslag door den kooper worden aanvaard,
aan wiens keus het staat om de halfscheid der kooppenningen, tegen de intrest van 4 percent, voor den tijd van 6 jaaren, in gemeld
perceel gevestigd te houden. Die koopens gezind zijn komen te Putten ten huize van Willem Limpert, zullende den toeslag gaan den 27
april des agtermiddags ten 5 uuren en die nadere informatie begeerd, adresseere zich bij mr. N.van Diermen, scholtus des Ampts
Putten.

Buter, G. - Veiling Putten 1803 - De Graver, december 2016

Noot:

-2-

Mechteld is geboren op 6 april 1729 te Putten en was een
dochter van Jan van ’t Soll en Evertje Cosijns van Diermen.
Jan van ’t Soll en zijn vader Jan op ’t Soll waren beiden
brouwer in Putten. Na het overlijden van haar echtgenoot
Gerrit van Diest in 1793 schonk Mechteld aan de kerk in
Putten een zilveren avondmaalschaal die nog regelmatig
wordt gebruikt.
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